
 

 

Broholm. 

        
Kilde: A. Pedersen Danmarks frugtsorter.   J. A. Bentzien. 
Billeder: Pometet Tåstrup. 
 

Oprindelses sted: Primo 1800tallet – Broholm Gods ved Gudme på Fyn. 

Anvendelse: Spiseæble af ikke helt første kvalitet.  

Beskrivelse af frugten: Middelstor eller derunder.  

Form: Æg form eller afstumpet kegleform. 

Farve og hud: Lys græsgrøn grundfarve som hurtigt går over i grøngult og hvidgult. Solsiden af 

æblet er smukt og temmelig regelmæssigt stribet med en stærk rosenrød farve. Mellem striberne, 

der er af forskellig bredde, ses grundfarven i en gullig rosa farvetone. Huden er tynd og stærk, glat 

og glinsende. Få store hudpunkter.  

Kød og smag: Hvidt kød, skørt og saftigt. Det er noget syrligt og med svag pigeonaroma. Lugten 

svag. 

Modningstid: Plukkes omkring 1. oktober og helst ad flere gange. Brugssæson er november-

december.  

Historie: Broholm, Broholms Rosenæble, Broholm Rosenæble, Broholmsæble. 

Sorten blev beskrevet første gang i 1867 af J A Bentzien i Dansk Havetidende. I Den Danske 

Frugthave er sorten i 1873 beskrevet af tidligere gartner på Broholm A. Rasmussen, der anfører 

følgende om dens historie. Ved en produktudstilling i Svendborg i efteråret 1866, blev dette som 

kærnefrugt udstillede æble, særligt bemærket på grund af dets smukke form og farve samt øvrige 

fortrinlige egenskaber. Handelsgartner Bruun tillagde frugten navnet Broholms Rosenæble. Som 

navnet henviser til, står modertræet i haven ved Broholm Gods på Fyn. H. C. Bredsted anvender 

navnet Broholm Rosenæble og anfører bl.a. at sorten synes at stå mellem Rosenæble og Pigeon, 

fra hvilken sidste den muligvis nedstammer. C. Matthiesen skriver i 1913, at sorten med urette har 

fået navnet Rosenæble, da det i virkeligheden er en Pigeon, og han kalder det derfor kun 

Broholmsæble.  Kærnen til modertræet skal være lagt i haven ved Broholm i begyndelse af det 19. 

århundrede, men sorten blev først udbredt efter 1866. M meddeler at modertræet faldt under en 

storm nogle år før 1913. 


